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Linha de produtos interativos para controle de acesso e gestão de ponto
de empresas.
O Totem Touch da Telemática foi desenvolvido para agilizar o controle de acesso de visitantes e a consulta de ponto de
colaboradores. Na aplicação:
Portarias e Recepções: o visitante acessa a empresa sem a necessidade de contato com a recepcionista, basta apenas ter sua
visita agendada e autorizada pelo visitado. De uma forma prática, o Totem solicita o número do documento, a confirmação dos
dados, captura a foto e emite o cartão (smart ou etiqueta barras);
Consulta de ponto eletrônico: o colaborador digita sua matrícula, senha e automaticamente será direcionado para seu espelho
de ponto online onde o mesmo poderá consultar e justificar suas marcações (atrasos, faltas ou erros).
A utilização do Totem integrado ao Suricato permite:
Praticidade e redução de filas em portarias e recepções;
Controle total de toda a rastreabilidade dos visitantes em um único software;
Geração de diversos relatórios de análise pelo próprio cliente.
A utilização do Totem integrado ao GPD TSI permite:
A consulta em tempo real dos registros de ponto de cada colaborador;
Que cada colaborador consiga justificar falta e atrasos, porém a aprovação será do seu superior.
DIFERENCIAIS:

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Sistema Web, podendo ser acessado de qualquer lugar
com disponibilidade;
Interface de comunicação TCP/IP;
Redução de processos operacionais;
Compatível com várias tecnologias de identificação:
smart card, código de barras, radiofrequência e
biometria (1:N ou 1:1).

Proces. Core I5, Memória 4gb Ram Ddr3, Hd 500gb, Fonte 500w;
Monitor Touch Screen LCD 17”;
Dimensões (LxAxP) mm: 600 x 1300 x 550;
Peso: 40 kg.

Opcionais
Monitor: 17” – 18,5”
Touch screen
Tecla de aço com track ball
Impressora térmica ou laser
Leitor biométrico
Leitora/gravadora de cartão smart
Sistema de som
Webcam
Wireless
Material: fibra de vidro ou aço carbono
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